scène 8
Havlicek loopt op zijn tenen verder en bereikt zo de
andere oever. Daar staat reeds de grensbewaker
Konstantin midden op het bruggehoofd naast zijn
halfvervallen roofriddertoren. Deze grensbewaker is een
vlotte man in een strak uniform en hij maakt een
vriendelijke indruk.

Havlicek

Buigt lichtjes voor hem.

Uw grenspas alstublieft.
Helaas. Ik kan u alleen hier
mee van dienst zijn - - Hij overhandigt hem zijn
KONSTANTIN
HAVLICEK

uitzettingsbriefje.

Bekijkt het. Aha. Een
uitzettingszaak.
HAVLICEK
Binnen achtenveertig uur.
KONSTANTIN Op transport.
HAVLICEK
Omdat ik geweigerd heb.

KONSTANTIN

Stilte.

Hm. En nu wilt u hier bij
ons naar binnen - HAVLICEK
Willen? Ik moet.
KONSTANTIN Maar dat zal niet gaan.
HAVLICEK
Waarom niet?
KONSTANTIN U behoort niet tot onze
staat.
HAVLICEK
Waarom niet als ik vragen
mag?
KONSTANTIN Omdat u een buitenlander
bent.
HAVLICEK
Interessant. Maar de heren
grensbewakers van de overkant beweren
dat ik hier aan deze kant onder de
jurisdictie val als gevolg van mijn
toenmalige geboorte alhier
KONSTANTIN Dat alleen is nog niet
voldoende. In dit verband is er twintig jaar
geleden een wet uitgevaardigd dat iedere
staatsburger die permanent in het
buitenland woont zich om de vijf jaar bij
het verantwoordelijke consulaat moet
melden omdat hij anders zijn
staatsburgerschap verliest en wel
automatisch.
HAVLICEK
Waarom?
KONSTANTIN Zomaar.
HAVLICEK
Dat is nieuw voor mij.
KONSTANTIN Maar het bericht over die
wet stond in alle kranten.
HAVLICEK
Maar ik lees nooit een
krant, hoogstens de overlijdensberichten.
KONSTANTIN

Eigen schuld! Daardoor,
omdat u alleen overlijdensberichten leest
heeft u natuurlijk onvermijdelijk de
inschrijvingstermijn gemist en bent u
automatisch niet meer van hier.
HAVLICEK
Heel interessant. Waar
hoor ik dan, als ik vragen mag.
KONSTANTIN Dan nergens. Stilte.
HAVLICEK
Glimlacht. Nergens. - Maar ik
sta hier.
KONSTANTIN Wet is wet.
HAVLICEK
Maar zulke wetten zijn
onmenselijk - KONSTANTIN Over het algemeen zal een
staatsmachinerie heel vaak een persoonlijk
lot vermorzelen.
HAVLICEK
Jammer. Stilte.
KONSTANTIN Kort en goed: Hier naar
binnen gaan is uitgesloten want ik heb mijn
strikte voorschriften. Maar weet u wat?
Schrijft u een gedetailleerd verzoek aan
onze minister van binnenlandse zaken, en
beter ook aan de minister van
buitenlandse zaken, dat u de genoemde
inschrijvingstermijn gemist hebt en dat u
nu weer om het automatisch verloren
staatsburgerschap vraagt. Schrijft u ook
meteen aan de minister van financiën, die
gaat het ook aan, en als u soldaat bent, dan
liever ook meteen aan de minister van
defensie. En natuurlijk vooral aan de
minister voor volksgezondheid, maar het
beste zou natuurlijk zijn als u ook meteen
de minister president persoonlijk direct
een speciaal verzoek overhandigt - HAVLICEK
Stop! Grijpt naar zijn hoofd.
Beste man, hoe schrijf je eigenlijk zo’n
verzoek?
KONSTANTIN Ja, dat zou je een advocaat
moeten vragen.
HAVLICEK
Waar? Hier op de brug?
KONSTANTIN

